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Beleidsplan 2021-2023  St. Vrienden van Mikondo, Deventer. 

 
INLEIDING:  
De ingangsdatum van dit beleidsplan voor de Stichting Vrienden van Mikondo is 1 juli 2021 en 
geldt voor de jaren 2021 tot en met 2023. 
 
 
VISIE 

a. Onderwijs is een kinderrecht.  Ook de jeugd van Mikondo moet een goede start kunnen 
maken in de maatschappij, en daar willen wij bij helpen voor zover het in onze macht 
ligt.  

 
 Wij achten scholing en ontwikkeling van kinderen van groot belang en zeker voor de  
 “jeunesse défavorisée” (kansloze jeugd) van Mikondo, dat wil zeggen de jeugd van de 
 wijk Mikondo die nergens toegang tot onderwijs krijgt vanwege de kosten die door 
 ouders en/of familie niet betaald kunnen worden.  
 

b. We hebben de overtuiging dat wij het beste aan die jeugd ondersteuning kunnen 
bieden via de lokale organisatie PROJETS MIKONDO en wel met middelen die ons hier 
in onze welvaartsstaat ten dienste staan en die ginds in belangrijke mate ontbreken.  

 
 PROJETS MIKONDO is opgericht en wordt gedreven door lokale jonge mensen die 
 zich als doel stellen analfabetisme en onwetendheid te bestrijden.  
 Hun idealisme heeft aanstekelijk op ons gewerkt vanaf het begin, nog voor de 
 eeuwwisseling, en tot op de dag van vandaag, ook al is de initiator, EPI KALUBA, 
 overleden. In zijn geest wordt het werk voortgezet en uitgebouwd.  
 

c. Onze leidraad is ieder te respecteren in zijn/haar goede wil en deskundigheid.  
 De leiding van PROJETS MIKONDO is op het gebied van onderwijs en organisatie in 
 Congolese context bij uitstek deskundig en gericht op ontplooiing van elk kind, elke 
 jongere.  
  

d. De getoonde bereidheid van zowel de leiding van PROJETS MIKONDO als van ons 
bestuur van VRIENDEN VAN MIKONDO om transparant te zijn over werving en 
besteding van de hulpgelden al die jaren, zorgt voor verbinding met elkaar rond 
dezelfde idealen. Dit blijft een belangrijk principe.  
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MISSIE 
Onze missie is om Onderwijs en Ontwikkeling voor de kansarme jeugd van MIKONDO mede 
mogelijk maken. 
Onderwijs bieden van hoge kwaliteit voor kleuters, leerlingen van lagere school en middelbare 
school, op de school LA TULIPE, is het doel van de plaatselijke partner PROJETS MIKONDO. Een 
doel dat wij via hen willen blijven steunen, zolang de overheid ginds het niet doet.  
De Congolese overheid is tot nu toe niet in staat te voorzien in schoolonkosten, zodat de 
mensen in de achterstandswijk Mikondo die in zeer precaire omstandigheden proberen te 
overleven, hun kinderen niet naar school kunnen sturen, tenzij ze op LA TULIPE worden 
ingeschreven.  
 
Naast die basis, in de vorm van regulier onderwijs afgesloten met een staatsexamen,  is er ook 
grote behoefte aan andere vormen van ontwikkeling, en kennis van de wereld. Zo zijn er 
jongeren die niet (of niet meer) passen in het gewone onderwijs en voor galg en rad zouden 
opgroeien, tenzij … er voor hen passende vormen van opleiding worden geboden. Dit is een 
ideaal dat sinds enkele jaren gerealiseerd kan worden door PROJETS MIKONDO middels 
ARAMBE, dat jongeren opleidt in een vak en hen aan werk op hun niveau helpt, en CENTRE 
MUASI MUSALA, de naaiopleiding die jonge meisjes en kindmoedertjes het vak kleding maken 
leert en hen aan werk helpt waarin hun deskundigheid naar waarde wordt geschat.  
 
 
 
WERKZAAMHEDEN VAN ONZE STICHTING. 
 

1. Onze stichting VRIENDEN VAN MIKONDO heeft sinds 2001 de verantwoordelijkheid op 
zich genomen om zoveel mogelijk te zorgen voor de kosten om de kwaliteitsschool LA 

TULIPE open te stellen juist voor de kansarme jeugd. Dit is steeds goed gelukt. Per jaar 
volgden er de laatste jaren 1200 leerlingen resp. kleuteronderwijs, basisonderwijs, en 
middelbaaronderwijs met alle denkbare vakkenpakketten. De examenresultaten 
waren uitzonderlijk goed. Bij inspectie en andere scholen staat de school bekend als 
de beste van de wijde omgeving. Maar er is meer: een van de doelen van de school is 
ook om de belevingswereld van de leerlingen te vergroten.  

 
 
 Het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid die wij op ons genomen hebben voor 
 de bekostiging van onderwijs en opleiding valt bij de school LA TULIPE. De kosten 
 voor leermiddelen, onderhoud gebouwen, beveiliging, verzekeringen, excursies, 
 examens, diploma’s, kerstfeest, diplomering, energie, water, en zelfs waar nodig 
 gezondheidszorg en bijscholing van de onderwijsstaf en een bescheiden vergoeding 
 voor de gekwalificeerde vrijwilligers die het onderwijs verzorgen, zijn steeds 
 weerkerende kosten.  
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We hebben die kosten van LA TULIPE tot nu toe kunnen dragen, dankzij de sympathieke 
bijdragen van onze familie, vrienden, kennissen, sympathisanten in kringen van kerken, van 
de zakenwereld en vermogensfondsen en diverse acties, waaronder de inmiddels beroemde 
bloembollenactie.  
 
 
Het is ons vaste voornemen ook de komende jaren de kansarme jeugd van MIKONDO niet in 
de steek te laten.  
Dat betekent voor ons wel hard werken aan de consolidering en uitbreiding van het aantal 
donateurs en andere relaties. Het hele jaar door. Elke gelegenheid aangrijpend.  
 
Daarvoor zullen we blijven zoeken naar mensen die ons helpen willen bij die fondsenwerving. 
We zullen daarbij onze trouwe donateurs aanspreken op hun wervingskracht om in eigen 
netwerk Mikondo bekend te maken.  
 
Alleen als we daarmee succes hebben kan ons doel weer bereikt worden, ook in de komende 
jaren.  
 

 
2. We zullen ook doorgaan om zowel ARAMBE als Centre MUASI MUSALA als het ICT 

Trainingscentrum LIVBANTU voor studenten van universiteiten en hogescholen in het 
centrum van Kinshasa te steunen in deze eerste jaren van hun activiteiten. Onze 
fondsenwerving voor specifiek deze takken van PROJETS MIKONDO is daar ook op 
gericht geweest.  

 
3. Waar onze partner kansen ziet voor het ontplooien van GGA (geld genererende 

activiteiten) zullen we mee helpen om voor de start financiering te vinden. In principe 
zal het voorzichtigheidshalve dan moeten gaan om kleinschalige projecten. Grote 
handicap is nog steeds onvoorspelbaarheid van kosten voor belastingen en 
regelgeving en de onveiligheid.   

 
4. PROJETS MIKONDO organiseert voor de bevolking van de wijk sportwedstrijden en 

andere evenementen die verbindend werken voor de wijkbewoners.   
 Het heeft ook als doel om een Centrum te zijn waar mensen hun blik op de wereld 
 kunnen verruimen door kennismaking met andere leefwerelden via films of lezingen.  
 Deze Buitenschoolse Activiteiten zijn een groot succes. De organisatie en beveiliging 
 is in handen van de jongens van ARAMBE. Wij willen ook daar in bescheiden mate 
 een steentje aan blijven bijdragen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten van 
 projectiemiddelen of EHBO.  
 

5. Als we er kansen voor zien zullen we ook de aanschaf en transport faciliteren van een 
(evt. tweedehands) boorstelling waarmee naar schoon water geboord kan worden. 
Daar is in MIKONDO grote behoefte aan.  
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6. Onze Bloembollenactie willen we proberen uit te breiden naar nog andere gemeenten. 

De opbrengst van 40% van de verkoop is al jaren een pijler onder ons werk, en vergroot 
de bekendheid met MIKONDO. We zullen actief zoeken naar vrijwilligers voor het 
opnemen en afleveren van de bestellingen.  
 

7. Waar mogelijk zullen we weer presentaties geven bij verenigingen en serviceclubs. Het 
blijkt altijd weer erg veel weerklank te vinden wat we kunnen vertellen over zo’n klein 
clubje mensen dat iets groots tot stand brengt.   

 
8. Materialen. Gebruikte handnaaimachines zijn van grote waarde in de DRCongo. 

Evenals stoffen en fournituren voor de naailessen. Als er weer flink verzameld is in 
onze kringen voor Mikondo, zullen we ons ervoor inzetten dat de transport- en 
douanekosten ervoor in een speciale geefactie bijeengebracht worden.  
 

9. Minimaal een maal per jaar wordt een NIEUWSBRIEF uitgebracht per mail en per post, 
van tijd tot tijd gevolgd door een email bericht dat attendeert op actuele zaken.  
 

10. Op de bijzonder fraaie WEBSITE www.mikondo.nl wordt bijgehouden wat er gebeurt  
in de verschillende takken van het project, met om de drie maanden een update. 
Speciaal door het fotowerk wordt zo een getrouw beeld gegeven van het reilen en 
zeilen in de school en de andere activiteiten. Per onderwerp zullen ook weer speciale 
albums worden gemaakt. Alle afleveringen blijven te lezen bij Archief. Ook het 
aanleveren van copy aan websites en (contact)bladen zullen we gaan voortzetten en 
uitbreiden.  
 

TENSLOTTE:  
 
Conform de ANBI regels zijn beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening en  alle andere relevante 
informatie, zoals samenstelling van het bestuur en informatie  over beloningsbeleid te vinden 
op de website, Rubriek ONDER ONS 
 
 
Bestuur St. VRIENDEN VAN MIKONDO, d.d. 20 mei 2021  

Harry Olde Reuver of Briel, voorzitter 
Dewes van Lohuizen, secretaris/penningmeester 
Dinie van Lohuizen, lid 
Alda Dassen, lid  

http://www.mikondo.nl/

