Financieel Verslag Stichting Vrienden van Mikondo over het jaar 2011.
Voor de arme bevolking van de wijk Mikondo is ook in 2011 gratis onderwijs en ontwikkeling
geboden door onze steun. Die is nog steeds nodig, zolang de Congolese staat in gebreke blijft. In
2011 is de sociaal-economische situatie voor deze mensen verslechterd. De kosten voor
levensonderhoud zijn weer gestegen, en velen werken wel, maar worden gewoon steeds niet
uitbetaald.
Het jaar 2011 was voor directie en personeel van de school extra zwaar, door de druk van de
vandalen, de politieke pressie, en de onveiligheid in Mikondo. Een nieuwe realiteit.
Voor de steun die wij geven aan onderwijs voor de armsten in Mikondo/Kinshasa/DRCongo, zijn we
geheel afhankelijk van giften van fondsen, bedrijven en particulieren. Giften die, dankzij de ANBI
status, aftrekbaar zijn voor de belastingen.
We konden de maandbetalingen helaas niet ophogen, maar door de extra premies in juli/augustus
en aan het eind van het jaar hebben we het minimum aan steun toch kunnen geven aan het
personeel. Ook hebben wij de bijscholingscursussen van het personeel kunnen betalen.
Enkele malen is door ons een extra dringend beroep gedaan op donateurs, waar bijzonder hartelijk
op is gereageerd. Er was veel meeleven met de slachtoffers van het vreselijke ongeluk van december
2010 en de gevolgen. (In 2011 werd ruim € 5600,- gegeven) De zware beproevingen bij ziekte en
dood konden we daardoor enigszins verlichten, wat ook absoluut in de Congolese context van ons als
partner verwacht werd. Dit hangt samen met het ontbreken van verzekering tegen ziekte en ongeval
en door de gewoonte een zieke pas te verzorgen als vooruit de kosten worden betaald.
Zeer verheugd zijn wij over de vaste maandelijkse grote en kleine donaties en bedrijfssponsoring die
ons per bank bereiken en die de basis vormen voor het draaien van de school. Daarnaast zijn wij zeer
erkentelijk voor collectes en andere bijdragen van enkele kerken en diaconieën. Zonder de mooie
giften van vier verschillende stichtingen was de gebouwensituatie nu al heel dramatisch slecht
geweest. Het meeleven met onze wel zeer kleine club uitte zich ook in twee maal een spontaan
aangeboden renteloze lening ( een ervan konden we na een maand aflossen, de ander loopt nog,
helaas).
Acties brachten veel mensen in beweging zoals bij een benefietconcert en bij sympathiserende
middenstanders en websites. Ook de bollenverkoop leverde weer een mooi bedrag op. De
ontwikkelingen in de Nederlandse wereld van de grote medefinancieringsorganisaties hebben we
gevoeld in het missen van een premie op de opbrengst van de bollenactie. Doordat er nog een
bedrag van € 890,- bij een verkoper niet geïnd kon worden, is de opbrengst lager dan andere jaren.
Aan de kosten van de 4-weekse reis van Mieke Rang naar Kinshasa ( april 2011) waar zij door diverse
bijeenkomsten met personeel, ouders en belangstellenden uit de wijk veel informatie kon
uitwisselen, is voor een deel bijgedragen door onze Stichting.
Zoals gebruikelijk rekent het bestuur geen kosten voor zijn werkzaamheden.
Beleidsvoornemens:

We willen ons er voor inzetten om naast de normale onderwijskosten ook de wensen te vervullen
van de leerlingen om zich te kunnen bekwamen in informatica. Dit kost USD 5.000,- Ook voor het
plan voor een eigen winkel of broodbakkerij zoeken we nog mogelijkheden. Dit in het kader van het
streven om meer onafhankelijk te raken van giften uit Nederland.
Omdat het zorgwekkend is dat het onderhoud van de gebouwen nu achterstand heeft opgelopen,
(mede doordat veel schade eerst hersteld moest worden die was aangebracht door vandalen tijdens
troebelen rond de verkiezingen) streven wij ernaar de gebouwen weer in goede staat te krijgen.
In Nederland zoeken we naar versterking en verjonging van de werkgroep en richten we ons op het
werven van Vrienden van Mikondo onder middenstanders en kleine en grote bedrijven. Bij Impulsis
blijven we mee denken aan de plannen omtrent samenwerking in Kinshasa met andere
onderwijsprojecten.
Deventer, 24 mei 2012, Dewes van Lohuizen, Secr. Penningmeester,
Harderwijk, Harry Olde Reuver of Briel, voorzitter,
Wilhelminaoord, Mieke Rang, adviseur.

Saldo per 1 januari 2011
Particuliere giften
Giften voor derden
Bedrijfssponsoring
Kerkelijke instanties/kringen
Gemeente Deventer
Stichting Kitoko
Christelijke Jeugdhulp
Stichting WA Swets
Vrienden van Congo
Giften van instanties
Verkoop bloembollen
Diverse kleine acties
Opbrengst benefietconcert
Diversen
Twee leningen

2508,56
13418,10
1724,00
7200,00
3496,32
470,00
3000,00
5000,00
2000,00
1500,00
15466,32
4722,00
1146,38
761,33
17,58
4900,00

51864,27

Bijdrage onderwijs
Gebouw banken borden
Ongevallen en ziektekosten
Belasting, procedurekosten overheid
Kosten projectleider
Totaal naar Mikondo
Giften voor derden
Reiskosten Congo
Inkoop/Kosten bloembollen
Diverse uitgaven
Kantoor benodigdheden
Bankkosten ING
Terug betaalde lening
Saldo per 31-december 2011

17816,89
5705,74
11587,72
7195,98
650,00
42956,33
1621,83
670,00
3310,76
64,97
45,84
148,62
1900,00
1145,92
51864,27

Verklaring voor Procedurekosten overheid:
De school La Tulipe is een officiële onderwijsinstelling en heeft al enkele jaren geleden een aanvraag gedaan
om erkend te worden als sociale instelling ( de kinderen krijgen immers gratis onderwijs!)
Deze procedure brengt kosten met zich mee en loopt vertraging op als er weer een mutatie is op een van de vier betrokken Ministeries.
Zolang het eind nog niet bereikt is, moet de school belastingaanslagen betalen.
Verklaring van Giften voor derden:
dat zijn kleine bedragen die we versturen aan personen in Kinshasa op verzoek van derden in Nederland die ons die bedragen
daarvoor gireren. Dit bespaart transferkosten.

