Nieuwsbrief dec. 2020
Vrienden van Mikondo

Onze doelgroep is de jeugd van Mikondo die door extreme armoede elders geen toegang vindt tot
onderwijs en opleiding. – Het gaat erom dat de school La Tulipe kan draaien. Maar het leren in de
praktijk is zeker zo belangrijk om andere jeugd een toekomst te geven door ze een vak te leren.
Dat gebeurt met Arambe, en binnenkort met de Naaischool voor kwetsbare meisjes. Planète
Jeunes is er voor coaching en bijspijkeren, speciaal voor wie al gediplomeerd zijn. – Let wel: De
kosten worden niet door de overheid gedragen!
In deze Decemberbrief zullen we kort zijn. We informeerden immers al uitgebreid met
fotoreportages (3x dit jaar) en verhalen (6x dit jaar) op de website www.mikondo.nl
Enkele getalletjes. Er is op La Tulipe plaats voor 1200 leerlingen
van 3 tot 20 jaar van kleuterschool tot en met het eindexamen
dat toegang geeft tot de universiteit. Bij Arambe worden per jaar
rond de 1.000 mensen geholpen op weg naar vast werk.
Sinds juli 2020 is daar nog bij gekomen Planète Jeunes, speciaal voor de administratieve richting.
Begin december werden naast La Tulipe extra ruimten in gebruik genomen zodat de
praktijklessen van de middelbare school daar kunnen plaats vinden. Zo snel mogelijk wordt daar
dan ook begonnen met een Naaischool die speciaal kwetsbare meisjes opleidt voor vast werk in
een mooi creatief beroep.
Via Vrienden van Mikondo zorgen acties en bijdragen van donateurs en groepen, kerkelijk
of niet, ervoor dat de ontwikkeling van de jeugd van Mikondo effectief wordt gesteund!
Door Corona is minder bereik bij mensen van goede wil, dus zijn inkomsten ook minder. Maar de
bollenverkoop liep goed (opbrengst deze keer netto € 2.128,50).
Het doelbedrag voor de start van het ICT Trainingscentrum LIVBANTU is
met aparte fondsenwerving dit jaar ruim gehaald, zie www.livbantu.org/hetproject.html
Door de Corona maatregelen is vertraging opgetreden in vervoer van
materialen uit Europa, zoals zonnepanelen, batterijen daarbij, printer,
airconditioning afgestemd op gebruik van computers in het lokaal, server,
regulateur, kabels, schermen, toetsenborden, video.
Maar inmiddels zijn die aangekomen in Matadi, in week 48. Nu kan ook het lokaal ervoor worden
gehuurd, en ingericht met meubels die inmiddels lokaal zijn gemaakt. In januari/februari 2021
kan gestart worden, denken we. LivBantu is voor studenten met een kleine beurs die niet aan de
bak komen om zich te oefenen. Particuliere ICT opleidingen vragen per kwartaal 400 USD of
meer en dat is niet haalbaar voor veel jongeren.
De gevolgen van de Corona pandemie zijn in Mikondo zeer ingrijpend. Half
maart werd van hogerhand alles stilgelegd (totale lockdown zelfs in het
stadscentrum). Wegens Corona moet iedereen thuis blijven, maar “thuis” dat
is voor mensen in armoede met 6 gezinnen op een perceeltje blijven van 6
huisdeuren. Reken per gezin zo’n 6 kinderen. En .. wat nu met de dagelijkse
kost bijeen scharrelen? In Mikondo bevinden ze zich al op de rand van het
bestaansminimum. De prijzen van het voedsel stegen rap.

Op de website www.mikondo.nl/home-juli.html kan men zien hoe de campagne voor Handen
Wassen enz. in de wijk dankzij Projets Mikondo plaatsvindt.
Toen de kinderen weer op school kwamen vonden ze
een grote verrassing op de binnenplaats: 2 wastafels
met maar liefst 8 kranen! En wij zijn ook blij met de
hulp van o.m. de gemeente Deventer ervoor!

Het schooljaar werd afgesloten met 2 weken les na 6 maanden “vakantie”. Onderwijs is pas weer
hervat in oktober, maar de examenklassen mochten eerder. Al de kandidaten uit de 6e klas lagere
school zijn geslaagd. Wat een geluk! Nu hoeven ze niet nog een jaar bij de kleintjes te blijven!
Maar bij het eindexamen middelbare school vielen heel wat gaten speciaal bij praktijkvakken.
Kandidaten wilden met zo’n gebrekkige basis niet opgaan voor het examen. Hopelijk doen ze het
jaar nu over.
Pijnlijk verschil met andere jaren bleek bij de feestelijke afsluiting van het schooljaar. Na de
rapportuitreiking verdween de een na de andere ouder stilletjes naar huis. Met medeneming van
hun hapjes. Ze wilden niet van de traktatie genieten terwijl er thuis geen eten was.
Dat honger een grotere vijand is dan het virus, merken we als
de lessen uiteindelijk hervat worden in oktober. Besloten wordt
om elke ochtend een bord warm eten te serveren voor alle
medewerkers in de school. De dankbetuigingen aan ons zijn
niet van de lucht. Of we aub ermee door willen gaan!

Aan het begin van 2020 hebben we samen een lijst met noden opgesteld. Die zijn vervolgens
gerangschikt in volgorde van prioriteit. Helaas is er meer nodig dan er geld voorhanden is. We
hebben geen buffer en zijn nu en dan benauwd als er een onverwacht grote post opduikt. Zoals
lekkage van hemelwater, overloop van de toiletafvoer, ziektekosten leraren, ongevallen van
leerlingen. Groot is de opluchting als we alweer een jaar goed kunnen afsluiten!
Help ons alstublieft zodat we die steun aan onderwijs en ontwikkeling voor de meest kwetsbaren
in Mikondo kunnen blijven geven.
Met uw bijdrage geeft u hoop voor de toekomst van Congolese kinderen en hun families.
Het huidige bestuur, namens Vrienden van Mikondo:
1: Harry Olde Reuver of Briel (voorzitter). 2: Dewes van Lohuizen (secretaris/penningmeester). 3: Dinie van
Lohuizen (bestuurslid). 4: Alda Dassen - Gootzen (bestuurslid). 5: Mieke Rang (adviseur).
Namens Projets Mikondo: 6: Papy Kabangu Kaluba.
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Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer, ING: NL37 INGB 000 93 94 095
Wij hebben de ANBI status, wat u belastingvoordeel oplevert!
www.facebook.com/VriendenvanMikondo
Website: www.Mikondo.nl www.livbantu.org Mail: VriendenvanMikondo@gmail.com
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