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LA TULIPE, 28 december 2021, ouders en kinderen op de dag van de 

rapportuitreiking  
 

 

 

1. VOORWOORD  
 

Voor de bevolking van de wijk Mikondo in Kinshasa die in extreme armoede leeft is ook in 

2021 met onze hulp gratis onderwijs en ontwikkeling aangeboden via onze partner daar.  

PROJETS MIKONDO, onze partner in de DRCongo, heeft als doel: strijden tegen 

ongeletterdheid. 

Dat gebeurt op LA TULIPE, school voor onderwijs van 4 tot 20 jaar. En ook bij het 

sociaal project ARAMBE voor ongeschoolde jongeren, en PLANÈTE JEUNES, het 

leercentrum en servicepunt achterin de wijk. Twee nieuwe branches zijn: 

LIVBANTU, trainingscentrum voor ICT, en Centre MUASI MOSALA, opleiding voor 

kwetsbare meisjes tot professioneel coupeuse.    

 

 

Voor de structurele hulp die wij, St. Vrienden van Mikondo, al meer dan 20 jaar geven zijn we 

geheel afhankelijk van giften van kerkelijke groepen, fondsen, bedrijven, serviceclubs en 

particulieren.  

Giften die, dankzij de ANBI-status, aftrekbaar zijn voor de belastingen.  

 

 

 

 

Wij danken allen die door hun inspanningen en vrijgevigheid ervoor zorgden dat we ook in 

2021 substantiële bijdragen konden leveren aan de strijd tegen ongeletterdheid in Mikondo. 
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Zoals de Prefect van de school zei bij Oud-en-Nieuw op video: “Daarom moet ik de mensen 
bedanken die ons hebben willen ondersteunen, alle mensen van Projets Mikondo, de Voorzitter (Papy) 
onze partners die ons steunen, en ieder die een bijdrage wilde leveren zodat dit mooie werk kan 
doorgaan. En het is een werk dat steeds meer is gaan omvatten, het is verdubbeld, ja, verdrievoudigd 
zelfs. Applaus voor Projets Mikondo ”.  
 
 

 
Veel is bereikt. In 2021 hebben weer ruim 1.200 leerlingen gratis onderwijs genoten in 

een of andere vorm op de school LA TULIPE. 

 

Bij de sociale projecten ARAMBE en MUASI MOSALA en LIVBANTU en PLANÈTE JEUNES 

hebben ruim 350 jongeren voldoende vakbekwaamheid verworven om werk te vinden 

waar veel vraag naar is.   

 

 
In Projets Mikondo wordt op alle niveaus met grote toewijding veel werk verricht zonder dat 

er passende geldelijke vergoeding voor is, puur uit idealisme, ten bate van de jeugd die geen 

andere hulp heeft.   

 
De gewone gang van zaken werd in 2021 ernstig bemoeilijkt door veel onverwachte 
obstakels en/of kosten, bijv. bij het uitklaren van de container uit Europa met gedoneerde en 
gekochte goederen voor het project, en beperkingen en stijgende prijzen ten gevolge van de 
corona maatregelen.  
 
Het is met trots en voldoening dat we er getuige van zijn hoe onze partner Projets Mikondo   
grote successen heeft geboekt.   
  

 

De positieve impact van LA TULIPE op de wijk Mikondo is groot, misschien juist wel door de 

problemen. Door de lange reeks van jaren waarin Projets Mikondo handen en voeten gaf 

aan praktische solidariteit blijft het vertrouwen van de bevolking groeien. 

Er is vooral steeds meer waardering voor wat wordt gedaan aan wijkopbouwwerk, want dat 

is zichtbaar.  

 

De school LA TULIPE is al sinds de oprichting in 2001 een stabiele factor in een sociale 

context met zeer weinig vastigheden.  

 

Dat alles dankzij de inzet van de projecthouder PAPY Kabangu Kaluba. Met zijn naaste 

medewerkers vormen ze een energiek en kundig team. De visie die zij hebben op hun taak 

en de ervaring die we al een reeks van jaren hebben met elkaar geeft ons alle vertrouwen 

dat het goed zal blijven gaan met het project. 
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Voor vertrek naar de voetbalmatch leerlingen - leraren 
 

  

2. DOELSTELLINGEN  
 

Onze Stichting Vrienden Van Mikondo wil het Congolese Projets Mikondo in Mikondo 

(Kinshasa, DRCongo) de middelen blijven verschaffen om GRATIS ONDERWIJS EN 

ONTWIKKELING te bieden aan de EXTREEM ARME BEVOLKING VAN DE WIJK 

MIKONDO.  

 

Ten gevolge van de COVID-19 maatregelen wereldwijd zijn ook voor die mensen de kosten 

van levensonderhoud in 2021 nog weer gestegen en daardoor was het nog meer dan ooit 

voor deze groeiende groep ouders ondoenlijk om schoolkosten op te brengen.  

 

Onze steun is nog steeds nodig, zolang de Congolese overheid in gebreke blijft om ook voor 

hen toegang tot onderwijs te bieden.   

 

  

  

ONTWIKKELINGSDOELEN   

Onze steun voor Projets Mikondo draagt bij aan een aantal ontwikkelingsdoelen zoals 

geformuleerd door de internationale gemeenschap.  

(Zie https://www.sdgnederland.nl )  

SDG 1. De hulp is “gericht op de Allerarmsten”. En in onze voorlichting 

proberen we het bewustzijn aan Nederlandse kant te vergroten over leven in 

armoede.   

SDG 2 “Geen honger” geldt voor het onderwijsteam, sinds per oktober 

ingevoerd is dat voor hen een voedzame maaltijd wordt bereid halverwege 

elke werkdag. (Voor kleuters zou ook nodig zijn, maar de middelen zijn niet 

toereikend.)  

 

 

 

https://www.sdgnederland.nl/
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SDG 4. Biedt “Kwaliteitsonderwijs”, (La Tulipe)  

SDG 5. Streeft er bewust naar om “achterstelling van Meisjes” te bestrijden 

(o.m. door huisbezoek bij absentie van school en door project Naaischool)  

SDG 6. Streeft ernaar om “Schoon Water” op korte afstand bereikbaar te 

maken voor de wijk Mikondo; (dit is een doel waarvoor we de middelen nog 

zoeken.) Goed sanitair is op school aanwezig, en onze ondersteuning geldt 

ook voor de (dure) producten voor dagelijkse reiniging ervan.    

SDG 8. Helpt op weg naar “Waardig Werk” (Arambe, Muasi Mosala)   

SDG 17 “Volwaardig Partnerschap” om de doelen te bereiken. Dat is het geval 

tussen Projets Mikondo en Vrienden van Mikondo.  

 

 

3. MIDDELEN TOT HET DOEL   
 

PERSOONLIJKE CONTACTEN EN VOORLICHTING met donateurs en groepen. Zij zijn van 

groot belang om onze solidariteit met de kansarme jeugd van Mikondo uit te leggen en te 

tonen wat er tot stand kwam dankzij de ontvangen giften.  

 

ONZE VRIENDEN- DONATEURS betrekken als onze beste “ambassadeurs” die in hun 

persoonlijke netwerk de aandacht vestigen op hun motivatie om Mikondo te helpen en zo 

anderen erbij betrekken. Zoals in hun kerk, bij serviceclubs, verenigingen, vriendengroepen.  

 

Voorbeeld: In oktober hebben twee bestuursleden bij de Lions in Maarsbergen een 

presentatie kunnen geven en werden wij gesteund met een mooie gift. Dit contact kwam tot 

stand via een van onze enthousiaste “ambassadrices”.  

 

Op diverse plaatsen zijn acties, collectes en verkopen gehouden met mooie opbrengsten.  

De inzet van trouwe sympathisanten her en der in ons land is soms weinig spectaculair, 

maar van bijzondere waarde! Temeer omdat we het geld mogen besteden “voor waar dit het 

meest nodig is”. 

 

 
…verkopen met mooie opbrengsten…links Dewes en Mieke 
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De beperkingen wegens de Corona-maatregelen vormden een grote uitdaging. Immers: 

presentaties voor groepen of in kerkdiensten, verkoop op marktkramen, Bingo…het kon 

allemaal niet doorgaan. Maar er werden wel bestelmogelijkheden en online verkopen in het 

leven geroepen, wat o.a. in Steenwijk en Aalsmeer gebeurde, en met mooi succes! 

 
De BLOEMBOLLENAKTIE in september/oktober in diverse plaatsen in het land zorgde niet 

alleen voor inkomsten, maar bood ook weer mooie kansen voor persoonlijke contacten over 

Mikondo  

 

DIGITALE INFORMATIE - Op de Website www.mikondo.nl hebben we door Tekst en 

prachtig Beeldmateriaal vijf maal uitgebreide REPORTAGES gebracht.  

Twee nieuwe reportages in de vorm van FOTOALBUMS op de website zijn gewijd aan resp. 

de Naaischool en Arambe.  

Mieke heeft op verzoek haar BLOG weer opgepakt, nu als onderdeel van de website. 

Praatjes met plaatjes of video uit of over Mikondo.   

Er is een Facebookgroep gestart: FANCLUB MIKONDO. Voor korte filmpjes en kiekjes met 

korte toelichting op het leven binnen het partnerproject in Mikondo.  

In December kwam de jaarlijkse NIEUWSBRIEF weer per mail of post bij alle mensen die in 

ons adressenbestand staan.  

 

GIFTEN EN DONATIES.  

Het aandeel van VASTE DONATIES is lang niet voldoende voor de lopende en bijzondere 

kosten. Er is dus jaar in jaar uit weinig zekerheid of we rond kunnen komen. Structurele 

taken van het project worden zo gefinancierd met tijdelijke gelden.  

 

Er zijn ook donateurs die al of niet met regelmaat een VRIJE GIFT overmaken uit eigen 

beweging of na het kennisnemen van een nijpend probleem.  

Opvallend daarbij ook de VERDUBBELINGEN! Een idee ter navolging. Je moedigt de 

mensen aan die in actie komen en je zorgt voor extra opbrengst voor die actie.  

Twee voorbeelden: Een sympathisant verdubbelde de opbrengst van de Actie Kaarsen 

maken in Amersfoort! (Daar spant een klein aantal dames zich geweldig in voor het maken 

en verkopen van mooie kaarsen.)  

En in Aalsmeer verdubbelde de OSA (Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente) het 

bedrag dat voor Mikondo werd opgebracht in de Online Bazar van de Doopsgezinde 

Gemeente daar en bestemd voor het doel dat we in een Aanvraag specifiek hadden 

omschreven (voor de Naaischool vier industriële machines)  

 

PROJECTAANVRAGEN. Om actief steun te zoeken stellen we, in nauw overleg met onze 

partner in Mikondo, specifieke Aanvragen op. Daarin presenteren we een concreet 

onderdeel van de noden in de vorm van een “project”. Bijvoorbeeld: leermiddelen, of 

examenkosten (voor La Tulipe) Of specifieke materialen. Vervolgens wordt die Aanvraag 

ingediend bij GROEPEN en besturen van VERMOGENSFONDSEN waarvan we weten dat 

ze voor zo’n doel belangstelling hebben.  

Deze aanpak is zeer arbeidsintensief. 

 

 

N.B. Voor beloning van de werkers in het Congolese project of kosten van vervoer van 

gedoneerde goederen is het bijna ondoenlijk om subsidie te vinden. 

 

 

 

http://www.mikondo.nl/
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4. LIEF EN LEED  
 

Ook in 2021 stuurden we bijdragen in de kosten voor bijzondere noden, zoals ziektekosten 

en begrafeniskosten, in lijn met de Congolese gewoonten. Tevens voor feestelijke 

hoogtepunten in het schooljaar.  

 

Voor Oud en Nieuw was er weer gezorgd voor een gratificatie in natura waardoor de 

feestdagen in de gezinnen van de medewerkers gevierd konden worden op de traditionele 

manier.  

Diverse videootjes met ontroerende dankbetuigingen gaven ons het gevoel dat we er zelf bij 

waren. 

 

Voor het eerst was het nodig om vanuit de school te zorgen voor de (van overheidswege 

verplichte) schoolkleding, want zelfs dat in onze ogen kleine bedrag zou voor grote aantallen 

ouders een reden zijn om hun kind dan maar niet op school te doen. Een vriendin zorgde 

spontaan voor de middelen toen wij haar erover aanspraken en de uniformen werden dankzij 

letterlijk dag en nacht zwoegen redelijk op tijd keurig genaaid door de handigste leerlingen 

van de Naaischool.  

  

Hoe pijnlijk de leefsituatie is verslechterd bleek toen leraren stonden les te geven terwijl ze 

letterlijk bijna van de graat vielen van honger. Daarom werd ingesteld dat er elke dag een 

voedzame maaltijd op school zou worden bereid voor de medewerkers. De opluchting en 

dankbaarheid daarvoor was en is enorm groot. Het zijn echter wel weer meer onkosten waar 

we steun voor nodig hebben.  

Een bevriend echtpaar dat er later in Nederland van hoorde, vroeg hoeveel dat kostte en 

beloofde voor 2022 elke maand dat bedrag naar ons te sturen.  (Landelijk beeld: 1 op de 3 

Congolezen lijdt honger) 
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5. WERKBEZOEK VAN MIEKE RANG.  
 

 

Naast het vrijwel dagelijkse contact per videobellen met de projectleiding zijn periodieke 

werkbezoeken zeker ook onmisbaar. Na 2015 was er geen gelegenheid voor bezoek meer 

geweest.  

 

De twaalfdaagse trip die begon op 12 oktober stelde Mieke in staat alle onderdelen uitvoerig 

en dagelijks te bezoeken, om met de medewerkers, de kinderen en ouders en wijkbewoners 

te spreken over de impact van dit educatieve en sociale werk.  

 

De medewerkers van Projets Mikondo   hebben het ervaren als een opsteker. Quote: “nu zijn 

we gerust dat we niet in de steek zullen worden gelaten.”   

 

 

 

 

14 Oktober 2021 in LA TULIPE 
 

 

 

 

a. Met Mieke samen is een inventarisatie gemaakt van de gebreken aan het 

SCHOOLGEBOUW van LA TULIPE die zonder uitstel verholpen moeten worden. 

Daartoe is vervolgens na haar terugkeer het PROJECT RENOVATIE opgesteld en 

aan een aantal Fondsen voorgelegd met de vraag om een bijdrage voor de kosten. 
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b. LIVBANTU, het ICT-Trainingscentrum voor studenten en kantoorpersoneel bezocht 

Mieke ook en ze sprak er met gebruikers en personeel.     Pas in de loop van maart 

was de container gelost met belangrijke onderdelen, zoals de zonnepanelen en kon 

de projecthouder Papy die uitklaren en uit de haven van Matadi laten vervoeren naar 

Kinshasa met al die andere goederen voor Mikondo. Nu kon het ICTcentrum verder 

ingericht worden.  

 

De ZETEL VAN LIVBANTU bleek nog veel meer functies gekregen, merkte Mieke. 

De ruimte en uitrusting dienden al voor individuele studenten voor training op maat 

(een jonge vrouw in blijde verwachting vertelde op verzoek wat haar drijft om hier te 

komen voor een cursus), maar inmiddels was er ook een opleiding voor het 

theoretisch gedeelte van het rijbewijs onder de vlag van ARAMBE AUTO-ECOLE. 

(Allen zijn geslaagd inmiddels. De kosten voor aanschaf van een rijbewijs zijn echter 

een handicap voor vele cursisten.)  

 

Door Corona o.a. zijn de meeste studenten baantjes gaan zoeken en ligt hun studie 

min of meer stil. Colleges worden nog nauwelijks gegeven. Het is de bedoeling dat 

LIVBANTU op korte termijn een begin maakt met het aantrekken van leraren voor 

cursussen ICT-training, d.w.z. zodra de colleges hervat worden in Kinshasa. Naar 

verwachting in januari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Theorieles autoschool – rechts Christian, links Papy – voor scherm in de boekenkast  
 

 

En dan was LIVBANTU het ook een toevluchtsoord geworden voor de LERAREN van 

LA TULIPE. Ze bleken er graag hun lessen voor te bereiden met behulp van de 

boeken in de bibliotheek (gift van Parijse supporters) en de internetverbinding en met 

gebruikmaking van de andere materialen.  

 

In de zeer goed beveiligde ruimte bevond zich ook de hele (papieren) administratie en 

het archief van de school, waarvoor in het gebouw van LA TULIPE geen plaats is.  
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En voor de kostbare lesmaterialen van LA TULIPE was hier een veilige opslag. 

(Daarvoor is in het schoolgebouw geen veilige plek.)  

 

Bijna elke dag kan men er dus de Prefect en diverse leraren aantreffen die aan het 

werk zijn of een bespreking houden in deze rustige setting. Feitelijk is het zo het 

kantoor van de school geworden. Met inspecteurs e.a. officials worden de afspraken 

ook bij voorkeur hier gehouden, zodat ook de advocaat van Mikondo, Mr Ange er 

vaak te vinden is.  

 

Door Corona o.a. zijn de meeste studenten baantjes gaan zoeken en ligt hun studie 

min of meer stil. Colleges worden nog nauwelijks gegeven. Het is de bedoeling dat 

LIVBANTU op korte termijn een begin maakt met het aantrekken van leraren voor 

cursussen ICT-training, d.w.z. zodra de colleges hervat worden in Kinshasa. Naar 

verwachting in januari 2022. 

 

 

c. LA TULIPE - De ouders van de schoolkinderen werden in het verslagjaar hard 

getroffen door prijsstijgingen en minder werk. Bovendien was voor deze leerlingen 

geen onlineonderwijs bereikbaar toen de scholen wegens Covid gesloten bleven. Er 

is immers bij hen thuis geen internet noch gelegenheid om naar uitzendingen van 

school TV te kijken.  

De school heeft zich enorm ingespannen om de schade later in te halen, maar veel 

schoolkinderen waren voorgoed uit het vizier geraakt.   

 

Vier EVENEMENTEN werden op twee data gevierd in oktober. Eerst het weerzien 

met “Maman Mieke”, die een 12-daagse reis maakte, geheel gewijd aan Projets 

Mikondo. 

En (aan het eind van haar verblijf) de viering van de diplomering van de middelbare 

scholieren, de diplomering van de eerste lichting van de naaischool en het begin van 

het nieuwe schooljaar (door Corona verschoven naar oktober).  

 

Bijzonder dankbaar waren veel OUDERS en oudere leerlingen met wie Mieke sprak. 

Voor de succesvolle hulp voor hun kinderen, op school, bij het examen en de 

vakopleidingen.  

Ook ging Mieke mee ver het achterland in, op huisbezoeken. Zeer indrukwekkend 

vond ze dat. Door die contacten leerde ze heel veel meer over leven in extreme 

armoede en onveiligheid dan in alle rapporten die op haar bureau belanden.  

 

 

d. Op de Naaischool MUASI MOSALA (betekenis: meisjes die van werken houden) 

bracht Mieke ook vele uren door. De contacten met de “meiden” tijdens het werk 

verliepen heel spontaan en raakten wezenlijke zaken.  

 

Ook de uitreiking van de eerste certificaten maakte op haar en alle aanwezigen een 

diepe indruk. Ook bij zo’n publieke gelegenheid en voor de microfoon vertelden 

verschillende “meiden” hoe anders ze nu eraan toe zijn - na jarenlange wanhoop en 

uitzichtloosheid onderaan de maatschappelijke ladder. Voor zichzelf, hun kinderen en 

verdere familie hebben ze nu bestaanszekerheid ontwikkeld dankzij het vak dat ze op 

Muasi Mosala leerden en waardoor ze veel respect ondervinden in de wijk. Dat is ook 

het gevolg van de politiek van de leiding: om zoveel mogelijk te laten zien wat er 

gebeurt. Door open dagen, en dergelijke evenementen.  
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22 oktober 2021 - Enkele meiden van Muasi Mosala met hun diploma 
 

Een opleiding geven aan een groep van tegen de 90 meiden en zo divers, met zoveel 

verschil aan kennis en kunde! En…dan ook nog de stelregel dat niemand uit de boot 

mag vallen!   

“Als we dat in Nederland zouden wagen, zouden we voor gek worden verklaard,” 

denkt Mieke. “Maar er is zoveel motivatie bij iedereen! Dat maakt dat het succes groot 

is.” 

 

Wel is dus de oorspronkelijke opzet om ook het gebouw incidenteel aan derden te 

verhuren op deze manier niet mogelijk. Daarentegen blijkt een extra voordeel: dat de 

leerlingen van LA TULIPE met het vak naaien in hun pakket heel makkelijk 

inschuiven in de Naaischool en dat hun vaardigheden daardoor enorm vooruitgaan.   

 

Een tweede lichting is meteen weer gestart, zodra Mieke haar hielen lichtte.  

Een apart eigen naaiatelier bleek nodig waar de meiden terecht konden voor hun 

stages en waar ook op bescheiden schaal opdrachten kunnen worden uitgevoerd.  

Voor allen geldt dat ze begeleid worden naar een baan of zelfstandig werk. 
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e. ARAMBE – Bij het sociale aspect van Projets Mikondo denken we vooral aan 

ARAMBE (betekenis: we doen het samen). Het gaat erom allerlei praktijkervaring te 

bieden voor jongens en mannen die zo in zeer korte tijd een gewaardeerde vakkracht 

kunnen worden in een garage, een timmerwerkplaats, bij een smid, een aannemer, of 

zich zelfstandig kunnen vestigen. De jongste loot is de AUTO-ECOLE van ARAMBE 

met opleiding voor theorie en praktijk. Een succes ook om jongens aan een 

uitstekende “broodwinning” te helpen. (Er is veel behoefte in Kinshasa aan goede 

chauffeurs).  

Succes? Ja! Van drop-outs of schooiers tot gerespecteerde vaklui die Projets 

Mikondo op handen dragen als hun project.  

 

 

 

 

 

 

Arambe – eerlijk vak leren en bestellingen uitvoeren 
 

 

Mieke zag elke dag bijna terloops hoe de overdracht van kennis gebeurt op kleine 

schaal en heel persoonlijk.  

Dat gebeurt in alle sectoren: naaischool, timmerwerkplaats, garage, bouwplaatsen, 

buitenschoolse educatie, enz.  

Haar chauffeur in die dagen bijvoorbeeld was als kwetsbare jonge knul bij ARAMBE 

gekomen, ontwikkelde er zijn talenten op het gebied van motoren en geeft sindsdien 

zijn kennis weer door aan een of meer jongeren die na hem kwamen.  

 

 

De gedachte erachter: “Ik heb het geluk gehad mensen te ontmoeten die mij 

geholpen hebben, nu is het mijn beurt om zo ook (jonge) mensen op streek te 

helpen.”  
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Trapnaaimachines nodig voor de Naaischool? Arambe! 
 

 

 

Mieke kwam ARAMBE overal en bij alle gelegenheden tegen. Die jongens en 

mannen hebben de Naaischool gebouwd, de ingezamelde oude naaimachines 

omgebouwd tot trapnaaimachines, ze springen in als bewakers, of bij reparaties, en 

nog veel meer.  

 

Ze zijn onmisbaar om sportwedstrijden voor de scholieren te organiseren, waarbij de 

kinderen respect, samenwerking, doorzettingsvermogen en ook een goede 

werkhouding leren.  

 

Ook dankzij ARAMBE is er na schooltijd en in de weekends voor de jonge kinderen 

opvang met programma’s, waar een van de onderwijzers het didactische deel van 

verzorgt.  

 

Bij de feestelijke bijeenkomsten zorgen zij voor de opstelling van de tafels en stoelen, 

het podium, de geluidsinstallatie, het inrichten van de kookplaats, het rondbrengen 

van de consumpties, enz. en het opruimen!  
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f. Tot slot in de opsomming het servicepunt van PLANETE JEUNES verderop in de 

Hoofdstraat. Mieke werd erheen gereden in de auto, maar al het andere verkeer 

bestond uit driewielers en moto-taxi’s die slalom reden tussen de enorme diepe 

kuilen door.  

In deze dependance worden o.m. de lessen en lesboekjes in eigen beheer 

vervaardigd voor alle klassen van La Tulipe, Livbantu en voor Muasi Mosala.  

 

Er worden ICT-cursussen gegeven aan kleine groepen. Maar mensen hoeven daar 

niet op te wachten. Ook op individuele basis kan men zich hier met begeleiding door 

Christian of iemand anders van het project oefenen om Word of Excel, programmeren  

o.i.d. onder de knie te krijgen. 

 

Aan aanwezigen vroeg Mieke hoe ze deze plek hadden ontdekt en waar ze dit voor 

nodig hadden? Een was arts-eigenaar van een soort apotheek, een kreeg promotie 

op een kantoor en een werkte bij de kassa ergens. Zij hadden het van mond-op-mond 

reclame ontdekt. Tot haar verbazing hoorde Mieke dat ieder van hen in Mikondo wel 

betrekkelijk dichtbij woonde. Een uurtje of meer lopen!  

 

 

 

               Christian en enkele mensen uit de buurt (!) die profiteren van Planète Jeunes 
 

 

Ondertussen was er een klant binnen gekomen met een USB-stick omdat hij een 

werkstuk geprint wilde hebben. Christian ging het aggregaat aandoen dat buiten op 

het stoepje stond. Zo, nu was er stroom (en veel herrie) en de klant kon geholpen 

worden.   
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6. ONTVANGEN FINANCIËLE ONDERSTEUNING  
 

 

 

22 oktober ‘21 – Muasi Mosala voor LA TULIPE - het feest begint zo 
 

 

a. Voor het bijzondere project Naaischool Centre MUASI MOSALA voor kwetsbare 

meisjes kwam in 2021 de grote klap binnen. Enkele Particulieren, Diaconieën, de 

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, en de OSA van gemeente Aalsmeer die de 

opbrengst verdubbelde van de Bazar van de DG, en de St. Hands and Feet, en St. 

Lydia zorgden in 2021 hartelijk voor steun. Daarnaast werd onze aanvraag 

gehonoreerd door 7 fondsen. (Noot) 1 De actie om te kunnen starten met de 

NAAISCHOOL heeft in totaal (in 2020 en 2021) meer opgebracht dan we hadden 

gedacht: ruim € 50.000. Gelukkig maar, want de toeloop van meisjes was wel zo 

groot dat er met 90 in plaats van de geraamde 30 jonge meiden gewerkt ging 

worden. Meer kosten dus ook.  

 

 

b. Het werkbezoek van Mieke Rang werd ondersteund door de gemeente Deventer met 

€ 1.000, het fonds Professoren van de Straat met € 500 en door enkele particulieren. 

 

c. Om beleid te kunnen voeren m.b.t. de onkosten van het onderwijs zijn vaste 

inkomsten een voorwaarde. Vaste donaties per maand of periodieke giften, vormen 

daarvoor de basis. Dit jaar betrof het € 2.800 meer dan het vorige boekjaar. Zo 

kunnen we m.i.v. 2022 rekenen op een maandbedrag van € 1000, - 

 

Voor onderwijskosten werden we meer dan eens uit de brand geholpen. We noemen 

Stichting Hands and Feet toen we dreigden de examenkosten niet te kunnen betalen.  

En door een persoonlijke vriendin toen de schoolkleding niet meer door de ouders 

kon worden betaald ten gevolge van de toegenomen armoede aan de onderkant van 

 
1 We noemen hen met ere:   
De St. Johanna Donk Grote, de St. Arm Kinderhuys, de St. Pater Eusebius Kemp, de St. Wierda 
Baas, de St. Opnuuj, St. Ontw.Samenwerking KOOK, en een Stichting die anoniem wil blijven.  



16 
 

de samenleving door de Coronacrisis. Voor de school kon een tiental lescomputers 

aangeschaft worden, dankzij Stichting VD HUCHT DE BEUKELAAR, een fonds dat 

voor het derde jaar onze aanvraag honoreerde.    

 

 

 

 

De bijdrage in de KOSTEN VOOR HET ONDERWIJS aan alle leerlingen van LA TULIPE 

bedroegen afgelopen jaar ruim € 91.000 (Alle lesmateriaal, energie, afdrachten, 

verzekeringen, onderhoud gebouw, examens, excursies, corona onkosten, enz.)  

 

 

 

 

 

Al met al zijn we erg blij over wat in 2021 tot stand gebracht kon worden.  

Niettemin blijft het zorgelijk dat maar een klein deel van de middelen afkomstig is van vaste 

donateurs. M.a.w. het zal ongewis blijven of we de leerlingen die nu op school zitten ook in 

het vervolg kunnen blijven helpen.   

We zullen dan ook nog meer inspanningen moeten leveren voor het werven van meer (liefst 

vaste) donaties en hulp.  
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7. BESTEED AAN DE DOELSTELLING  
Ons beleid is erop gericht om de ontvangen steungelden voor Mikondo daadwerkelijk te 

besteden op korte termijn. Dit is ook dit jaar zo gedaan.  

De ter beschikking gestelde middelen zijn steeds “geoormerkt” voor concrete uitgaven die de 

partner ermee doet. We konden zo voor alle noodzakelijke belastingen, verzekeringen, 

boeken en materialen voor de leerlingen zorgen. Er was ook ruimte om (bij)scholing voor de 

leerkrachten te betalen.  

Het reguliere onderhoud is gedaan en afgeleefde schoolbanken zijn vervangen door nieuwe, 

in eigen beheer gemaakt.   

De Naaischool MUASI MOSALA draait op volle toeren. LIVBANTU is op bescheiden schaal 

operationeel als ICT-Trainingscentrum en daarnaast als hoofdkantoor van Projets Mikondo.  

 

Onze Stichting heeft gezorgd voor de betaling van een vrijwilligersvergoeding aan de leraren 

van de lagere school, kosten van verzekeringen, examenkosten, kosten ziekte en overlijden, 

leermiddelen nationaal programma, drukwerk o.m. lessen en van de rapporten, cultureel 

programma (sport en spel), kwartaalvieringen, waterleiding, belastingen en onderhoud 

gebouwen.  Elke hulpvraag voor de middelbare school en andere onderdelen beoordelen we 

in het licht van onze kaspositie. Zo ook de mogelijkheden voor maaltijdvoorziening.  

 

 

Zie voor alle Nieuws van 2021 nog eens: https://www.mikondo.nl/archief/nieuws-2021.html 

en vooral ook over de Naaischool en over ARAMBE de fotoalbums 

https://www.mikondo.nl/mikondoalbum/De-naaischool2021/index.html en 

https://www.mikondo.nl/mikondoalbum/Arambe-activiteiten2021/index.html  

  

 

N.B. De onkosten die onze stichting maakte beslaan nog geen 8% van de uitgaven. Het 

betreft voornamelijk bankkosten (5,5%).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mikondo.nl/archief/nieuws-2021.html
https://www.mikondo.nl/mikondoalbum/De-naaischool2021/index.html
https://www.mikondo.nl/mikondoalbum/Arambe-activiteiten2021/index.html
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8. PERSONELE ZAKEN EN ONDERWIJS   
 

Als gevolg van de corona maatregelen is de sociaaleconomische situatie van Congolezen 

nog weer verslechterd, dus ook van de onderwijsmensen. Helaas kunnen we nog steeds niet 

een behoorlijke vergoeding aan de onderwijzers en leraren van Projets Mikondo bekostigen. 

Wel hebben we vanaf oktober de middelen gestuurd voor een dagelijkse warme 

SCHOOLMAALTIJD voor het personeel, zodat ze niet van honger flauwvallen voor de klas.  

 

Het doet ons pijn dat we geen fondsen vinden voor een behoorlijke vergoeding van de 

werkers aan de school. In de voorwaarden van fondsen staat zelfs vaak uitdrukkelijk dat er 

geen personen van hun bijdragen mogen worden betaald. Het is wenselijk dat voor de 

kleuters in elk geval ook elke dag iets te eten wordt geboden op school, maar dat lukt ons 

niet tot nu toe.  

Het is makkelijker om geld te vinden voor gebouwen en lokalen dan voor het onderwijzend 

personeel dat nodig is om in die lokalen les te geven.   

 

EXAMENS Alle lagere school leerlingen van LA TULIPE die deelnamen aan de landelijke 

examens zijn geslaagd. Weer 100% score dus bij de TENAFEP (test national de fin d’études 

primaires). Dit examen is afgenomen in september, 10 dagen na hervatting van de lessen. 

De scholen waren maandenlang gesloten geweest op last van de overheid. Het nieuwe 

schooljaar zou in oktober beginnen deze keer. Maar er bleef veel onduidelijkheid.  

 

UITVAL. De gevolgen van de Covid deden zich ook hier voelen. Bij het staatsexamen 

middelbare school haakten helaas op het nippertje op 1 na alle kandidaten Coupe et Couture 

af die beslist zouden zijn geslaagd volgens hun docenten. Het was hun niet uit het hoofd te 

praten. Het meisje dat wel opging is geslaagd. Voor werktuigbouw zakten de 2 kandidaten, 

voor de andere vakken (letteren, handel en economie) slaagden alle kandidaten. 

  

De reden dat de meisjes die volgens de school grote kans van slagen hadden toch niet 

opgingen is uitgezocht. Het voert hier te ver om er diep op in te gaan, maar hun vrees was 

dat het diploma niets waard zou zijn door de Corona en bovendien dat ze zoveel gemist 

hadden in het laatste jaar dat ze niet zouden kunnen meekomen in het hoger onderwijs in 

dat vak en dan geen mogelijkheid zouden hebben om dat bij te spijkeren. Ze hoopten wel dat 

ze dan nog een keer de 6e klas mogen overdoen.  

 

Veel kinderen zijn afgehaakt doordat er maanden geen les was. Vanuit de school is zeer 

actief contact gezocht met de gezinnen om de mensen ervan te overtuigen nu niet voorgoed 

op te geven.  

Daarnaast zijn er ook veel kinderen nieuw op LA TULIPE gekomen van andere scholen. Het 

vergt aardig wat inspanning van de school om uit te zoeken op welk niveau die kinderen zijn 

gekomen. Veel andere scholen zijn namelijk nogal makkelijk met het bevorderen van 

kinderen naar klassen hoger zonder dat die leerlingen de stof beheersen.  

 

Het minste last van Corona had ARAMBE. Er is door die jongens veel werk verzet voor de 

school en voor het Centre MUASI MOSALA en voor LIVBANTU. Ook hebben ze 

nieuwelingen opgeleid in de vaardigheden waar ze belangstelling en aanleg voor hadden.  
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9. WEERKERENDE ONKOSTEN   
 

 

Met kunst- en vliegwerk draagt onze partner zelf zoveel als kan bij. Deels door de bijdrage 

van de ouders die dat kunnen opbrengen, deels door nevenactiviteiten en dienstverlening. 

Dit stelt hen in staat voor een deel de dagelijks weerkerende kosten van de school te 

betalen, zoals printwerk, kantoor, dagelijkse reiskosten, inspecties, vergaderkosten, bijstand 

bijzondere noden, brandstof voor elektriciteit, enz.  

 

 

Zoals gebruikelijk rekent ons bestuur geen kosten voor zijn werkzaamheden.   

 

 

 

 

10. VOORUITBLIK EN WENSEN  
 

Veel is bereikt. Wij denken dat het heel belangrijk is om hierop voort te bouwen. We hebben 

voorvechters nodig!  Mensen die dit werk ook propageren.   

 

 

 

 

STEUN ZOEKEN OM STEUN TE GEVEN WAAR NODIG - HOE GAAN WE DAT DOEN?  

 

Door meer gebruik te maken van email, sociale media en telefoon hebben we de kostbare 

contacten zoveel mogelijk in stand gehouden en uitgebreid. Op die weg willen we doorgaan.  

Niet al onze sympathisanten kunnen we zo bereiken, dus zullen we proberen onze 

ADRESLIJST voor email uit te breiden.  

 

Het is gebleken dat het effectief is met een korte email de aandacht te vestigen op nieuws op 

de website. Daar gaan we mee door.  

 

Op de speciale Aktiepagina zetten we praktische tips, zoals ook “gratis doneren”.  

Met Sponsorkliks kan men bij elke aankoop Mikondo laten profiteren van een % van het 

aankoopbedrag bij webwinkels. (Uitleg op http://www.mikondo.nl/akties/akties.html )  

Er wordt echter nog weinig gebruik gemaakt van deze manier van gratis doneren aan 

Mikondo.  

Bij scholen of sportverenigingen slaat dit soort sponsoring wel goed aan. We hebben er dus 

alle belang bij weer te proberen ons te verbinden met scholen of groepen, niet alleen voor 

Acties, maar ook voor gebruik van Sponsorkliks!  

 

We willen weer een bloembollenactie houden in september. Dankzij het bedrijf dat de bollen 

levert ontvangen we 40% van onze omzet.   

De netto-opbrengst in 2021 was € 2.303,90  

 

Voor fondsenwerving zullen we met meer menskracht aan het werk gaan en dan vooral gericht 

op sectoren waar we tot nu toe niet aan toe kwamen.  

We onderzoeken nog of we gebruik gaan maken van de diensten van een professionele 

fondsenwerver. Dat kost geld, maar als het geld opbrengt is het toch een goede aanpak.  

 

http://www.mikondo.nl/akties/akties.html
http://www.mikondo.nl/akties/akties.html
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Het blijft het zorgelijk dat maar een klein deel van de middelen afkomstig is van vaste 

donateurs. M.a.w. het zal ongewis blijven of we de leerlingen die nu op school zitten ook in 

het vervolg kunnen blijven helpen.   

We zullen dan ook nog meer inspanningen leveren voor het werven van meer vaste donaties 

en hulp.  

 

 

LA TULIPE zal blijven behoren tot de allerbeste scholen van alle 30 wijken van de 

gemeente Kimbanseke/Kinshasa.    

  

 

Al met al zijn we dankbaar voor de bijdragen van particulieren, groepen, kerken en 

diaconieën, en kleine acties. Ook de bloembollenverkoop!     

  

Gaarne tot nadere inlichtingen bereid.   

  

Deventer, 4 juli 2022 

 

Harry Olde Reuver of Briel, voorzitter 

 

 

 
Dewes van Lohuizen, secretaris/penningmeester  

 

 

 
 

 

Informatie en actualiteiten op: 

www.mikondo.nl , met frequent nieuws en beelden,  

https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo  

https://www.facebook.com/miekerang , met nadruk op mensenrechten en politieke 

ontwikkelingen in de DRCongo 

 

http://www.mikondo.nl/
http://www.mikondo.nl/
https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo
https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo
https://www.facebook.com/miekerang
https://www.facebook.com/miekerang

